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вст}-п
Програ_rrа вl{вчення BapiaTtrBHoi навча--tьноТ:riсцliгt_-тiнtl ,,.]BtcTt-lpt-lHнi;'i пос___-,:,з-;:,l

,еЭеLlаJ,, CLlaJeHa _].-IJI cTrleHTiB спецiа_-tьностi 0З5 Фi_-rо.-rогiя. спеiлiа_-liзацiя: __: j. _:_
Геtrtанськi rtoBrl та -riTepaTvpli (перек.-tа_] вк.lючно ). перша - анг-ril"tська.

Об'сктоrr вивчення к}рс} ,,f,BocTopoHHil"l пoc--ti_]oBHlIl",t переLlа_],, € r cHIiil
пос.-ri.]овниЙ перекlаJ, що € \,сни}{ вi.lтворенлtя\l текст\, засоба\lи iншоi ltoBli пiс_rя l"tого

прос_l\-хов\-вання.
Предметом вивчення навчЕL[ьноi дисциплiни с c}TIacHa систе\Iа перекJадацького

скоропису як допомiжного засобу для пам'ятi пiд час усноi перекцадацькоi дiя-цьностi.
Мiждисциплiнарнi зв'язки :

Курс <Послiдовний переклад та технiки нотування> вивча€ться у TicHoMy зв'язку з
такими практичними i теоретичними дисциплiнами, як практика усного та писемного
мовлення, практика перекладу з основноi мови, особливостi перекладу з украiнськоi мови
на англiйську, теорiя перекладу.

Програма навчальноТ дисциплiни складаеться з двох змiстових модулiв.
Програма базуеться на таких принципах:

релевантнiсть: opicHToBaEia i{a сyчаснi вимоги суспiльства i професiйнi потреби
студентiв;
активнiсть: студенти е активн}lN{и учасниками навчilльно-виховного процесу i
несуть персональну вiдповiдальнiсть за свiй подальший освiтнiй i професiйний
розвиток;
розвиток особистостi: визначаеться важливiсть особистiсного та iнтелектуаJIьного
розвитку студентiв i закладаються ),ъ.{ови для реалiзацii особистостi;
професiЙне вдосконалення: передбачаеться безперервний самостiйний
професiйний розвиток студентiв протягом життя;
iнтегративнiсть: yci компоненти програми взаемопов'язанi та взаемозlмовленi.

1. Мета та завдання навчальноiдисциплiни

1.1. Метою викJIадання навчаJIьноi дисциплiни <Щвостороннiй послiдовний
переклад> е отримання необхiдних знань i навичок скороченого запису при послiдовном\,
перекладi.

|.2. Основними завдання]ъdи вивчення дисциплiни с:

1) виробити у студентiв навi-тчки швидко i правильно фiксувати кожну д}q{ку-
оратора незilлежно вiд темпу мовлення за допомогою особливоi скороченоi форми записiв;

2) удосконалити вмiння студентiв виконувати роль посередника в усному
спiлкlъаннi з високим piBHeM якостi перекладу;

.)\З) всебiчно збагатити словниковий запас студентiв та пlдвиIцити 1х
загальноосвiтнiй piBeHb.

1.3. Згiдно з вимогами освiтньо-професiйноi програми студенти повиннi:
знати теоретичнi основи перекладацького скоропису, найбiльш уживанi символи. а
також тематично пов'язанi з ними лексичнi одиницi, засвосння яких розширюс
можливостi студентiв в межах громадсько-полiтичноi тематики;
вмiти швидко i правильно сприймати i розlмiти усний текст; фiксувати кожну
думку optlTopa (але не кожне слово) незаJIежно вiд темпу мовлення, lцо з}мовлю€
використання особливоi отtороченоТ форми записiв, складовими компонентами якоi
е: а) смисловиЙ анацiз" яу,цil забезгtечус (економне> формулювання коя\ного

речення, яке, у свою черг\,. BriKoнl,c функцii опорного п}.нкту пам'ятi; б) скороченлil:t
лiтерний запис, шо Iр}тIтч€ться на вiдомому положеннi TeopiT iнформачii про
Надлишковiсть мови; в) BepTltKaTbHe розмirцення загlисiв, яке забезпе.п,с



eKLrHO\{1IД{lCTb 1наLrчнlсТЬ. а Тако;\ В1-]ооража€ HalIBH1 \'реЧенН1 сIiijТзiсil-l-__ Зi il::r:.
_ lCIiCTe\{a CIr\{Bo-1iB. якi \{аЮть \загаlьнене значенIlJ{. тФбто пL-yзнача}Lfть Hi tr_il"з},Iз
с_-]ово. а гр}п} понять. шо \1ають c\o)i{i се\tантItчнi ознакlt.
На вIIвченнJI навча-Iьноi JI{сшIlп.riнtl вi:во.]ilться 90 го:lrн З Kpe:rtTit ECTS,
}- Резlrьтатi вивчення црс},ст).]ент oBo.-lo.]iBac таки\1}I ко\{петентностя\IIl:

запlJIьппмп компетептЕостямп ЁК):. ЗК 1 СоцiаJьца компетеЕтнigь. Продукгивно спЬпращовагп з рiзниlчти
паргЕерали в цруfli та команлi, викон).вати рiзнi ролi й фушrцii в колективi, проявляти
лiдерькi лсостi на пос4дi керiвника, iнiцiативу, вiдгlовiдаrьнiсть та навиIIки управлiння
заходilми безпеки професiЙноТ дiяьностi, пiдтримувати та керувати власЕими взаемиЕчlNли
з iнrпими, приймати рiшення у скJIадних та Еепередбачуваних сиryацiях.
о Зк 2 Загальнокультурна компетентнiсть. Аналiзувати й оцiнювати найважливiшi
Досягнення надiона-тrьноi, европеЙськоi та cBiToBoi науки Й культури, орiснтуватися в
культурному та духовному контекстах сr{асного украiЪського та свiтового суспiльства;
знати мiжнароднi норми та законодi}вство УкраiЪи у сферi безпеки життедiяльностi
населенЕя, системи управлiння охороною працi та цивiльного зilхисту.
. Зк 4 Здатнiсть навчатися упродовж життя як база професiйного та житт€вого
самовизначення (long life lеаrпiпg competence). Усвiдомлю€ свою дiяльнiсть i прагне if
вдосконалити.

фаховими компетентностями (ФК)
о Фк 1 Лiнгвiстична компетентнiсть, Знання системи мови, правил if функцiонуваннrlв iншомовнiй KoMlTriKarдii, що дозвоJuIють оперувати мовними засобаN{и для цiлей
спiлкування.
о ФК 2 Мовленнева компетентнiсть. Володiння видами мовленЕевоТ дiяльностi, якi
задiянi у перекJIадi (говорiння, аудiювання, чит€tння, письмо).
о Фк 3 Соцiолiнгвiстична компетентнiсть. Знання та вмiння, необхiднi дrrя здiйсненtrя
соцiального аспекту використання iноземноТ мови (лiнгвiсти.тri маркери мовлення).
О ФК 4 Перек.падацька компетентнiсть. Знання загч}льних принципiв перекJIаду,
навички та умiння його здiйснення.
. ФК 5 Екстралiнгвiстична компетентнiсть. Зншrня, що виходять за межi
лiнгвiстичттих та перекJIадознавчих (фоновi i предметнi знаrrня)

На вивчення навчальноТ дисциплiни вiдводиться 180 юдин/6 кредитiв

ECTS.

Iнформацiйний обсяг навчальноi дисциплiни
Кредит 1 .Щвостороннiй послiдовний переклад. Особливостi послiдовного перекладу,
Iсторiя перекладацького скоропису
Кредит 2 Смисловий аналiз
Кредит З Скорочення та скорочений лiтерний запис
Кредит 4 Принцип вертикального розташування записiв, фупа пiдмеry. Група прис}fк}
Кредит 5 Послiдовний переклад складних речень
Крелит б Перекладацькi сиNfво,-]}l

PeKorreHJoBaнa лiтераryра
Базова:

1. Ребрiй О.В. Основи перекJа:ацького скоропису. Навча-пьний посiбник / За ре:
Л.М. Черноватого i B.I. Карабана. - Вiнниця: Нова Книга, 2006. - 152 с,



:. РеорiЙ О.В. ПерL]а_]ацъюII"{ скорошrс За ре:. -1.\1. Черноватt-,гс. : B.tr. К.гзб-, -
Влншлrця: По:Llrя-]000. ]00]. - 11] с.

Joпorri;KHa:
]. \rексеева II.C, ПрофессI{онаlьньrl-I тренинг перево.тчпгка _\rексеем I1.C. - СПб..

Сr_-lюз. ]00-+. - ]78 с.

]. КарабанВ.I. Теорiя i практика переL.lа+ з 1краiнськоТ rtoBlt на анг:riйськr }{ов\,:
Навчаlьштй посiбник-:овi:ник J-lя сц:ентiв виIцих Еавча-rъЕIтr заri_-tа:tв зi
спецiапьностi <Перек-IаJ) i В'ячес-rав Карабан: Щiкейrrс lчlейс. - Вiнниrrя: НОВА
кНИГА. 2003. - 608 с.

3. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение / Комиссаров В.Н. - М.: ЭТС. 2002. -
42]r с.

4. Корунець I.B. Теорiя i практика rrерекладу : Тhеоrу and practice of translation:
аспектний переклад. Пiдручник / I.B. Корунець; ред. 0.I. Терех. - Вiнниця: НОВА
кНИГА, 2003. - 448 с.

5. Латышев Л.К. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе i
Л.К. Латышев, В.И. Привоторов. - Курск: РОСИ, 1999. - 136 с.

6. Мирам Г., Гон А. Профессиональный перевод: Учебное пособие. * К.: Эльга, Ника-
Щентр,2003. - 136 с. + CD

7. Основи перекладу : Basic Translation: А course of lectures on translation theory and
practice fоr institutes and departments of international relations: Курс лекцiй з Teopii та
практики переклшу для факультетiв та iнстиryтiв мiжнародних вiдносин: Навчальний
посiбник / Г.Е. Мiралл, В.В. Щайнеко, Л.А. Тарану<1 М.В. фищенко, О.М. Гон. - К.:
Ельга, Нiка-Щентр,2002. -240 с.

8. Переклад англомовноi економiчноТ лiтератури: eKoHoMiKa США. Загальнi принципи:
Навчальний посiбник длlI стlцечтiв вищих навчальних закладiв l За ред.
Л.М. Черноватого, B.I. Карабана. - Вiнниця: НОВА КНИГА, 2005. - 496 с.

9. ПетренкоН.М. Interpret Ьу Interpreting: Тренiнг з усного lrерекладу: Навчальний
посiбник. - К.: I_{eHTp навчаJIьноТ лiтератури, 200З. -260 с.

10. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода. - М.: Высшая школц |987.-256 с.

11. Чужакин А.П. Прикладная теория устного перевода и переводческой скорописи: курс
лекций / Чlrкакин А.П. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Р. Валенц 2003. - 2З2 с.

12. Albl-Mikasa М. (Non-) Sense in note-taking for consecutive interpreting / М. Albl-Mikasa
//Interpreting.-Amsterdam:JohnBenjamins,2008.-Vol. 10.-ЛЪ2.-Р.|97-2ЗЗ.

Форми пiдсумкового контролю успiшностi навчання

Контроль вважаеться невiд'смним складником Програми i базуеться на таких
принципах:

ва-iliдне i надiйне оцiнювання рiвня успiшностi студентiв у вiдповiдностi до цiлей,
завдань та змiсту Програми;
комунiкативна спрямованiсть контролю, що дозвоJuIс визначити piBeHb
сформованостi навичок та BMiHb мовлення;
поточнiсть i пiдсумковiсть контролю у процесi навчання;
зв'язнiсть та зростаюча складнiсть завдань длrI контрольних робiт;
корекчiя та подалъший розвиток системи контролю.
Система контролю вIсцючас поlпочнuй i пidсумковий контролъ. I]i_ri та зrtiст цгr

Bri:iB контрохю повиннi вiдповiдати цi-r_яrt та змiсry навчанIuL Порялок нарацъання ба--Iiв
i вистав:тення оцiнок пiд час виконання студентами контрOльних завдань з\f{ов--Iю€ться
обраниrt видом контролю i повинен бути зручним i практиlIним. За цих 1rroB рез\lьтатI]
контро-]ю висцтIають показниками успiшностi сryдентiв, якi можна спiввiлтести з

очiкr,ваниl{и навчаrIьними досягненнями в оволодiннi iноземною мовою.



Yci вцш навчальноТ роботи з курсу <IIостriдов# шерЁ, сrI4д Ti TeжiK нurу@
пiшоряшоmпi еврошейськiй кред{тно-траясфернй спgгемi органiзацfi навFmJьпоm
цроцесу та коЕIроJIю студентЬ. KoBTporb зцiйсшосься за допомоп)ю модпьноТ
rюнгlrоrьноi рOбсrгЕ (IUКР) напршсiнцi молуэтя.

Потоffi коЕтроJIь реалiзуеться пiд час усяш( вilровiдей Еа щ}z}кIЕtlЕшr заЕrIттю(,
вЕкоЕаЕЕя ст}деЕт€ilчIЕ IIоточЕю( TecTiB, ЕрактиtIЕш( з€tвдаЕь тощо.

Yci вид назча-rьноi роботи з практиtIЕого курсу <<Послiдовffi перекrrад та технiки
Еtуч/ваЕня>> пi/tпорддовапi системi ECTS органiзацii EilBчilEHJ{ та коЕц)оJIю сryдентiв.

Засобп дiагностики успiшностi навчання
Стулiнь адекватностi реального резуJIьтаry цiлшr IIавчzlнЕя як iдеаьноi моделi

бажаrrого виступае покt}зником ефективностi навчання. Для оцiнки ефективностi Tiei чи
iншоi форми нtlвч{ulьно-виховною процесу застосовуеться дiагностика - обстеження з
метою визIIаченЕr{ об'ективно фiксованих кiлькiсних i якiсних змiн особистостi студента
вiдносно початкового стану, що стчuIися внаслiдок засвоеннrI ними у процесi пiзнавальноi i
прiжтиIIноi дiяльностi накопиченого соцiальною досвiду (змiсry освiти).

Основними шринципалли дiагностики на дидактиIIному piBHi е систематичнiсть i
послiдовнiсть, системнiсть, rрунтовнiсть оволодiння знаннями, вмiннями та навиIlкztlч{и,

iндивiдуальний гriдхiд до сryдентiв, колективний xElaKTep вихованrrя i назчшлня, зв'язок
мiж цiлями та результатап,lи навчаншI.

,Щiагности.шrе забезпеченIuI дидактичного рiвня навчЕlльно-виховного процесу мас
найбiльш розроблену систему критерiТв i показникiв, до яких вiдносяться ба_пьнi оцiтжи,

рейтинговий бал тощо. Отриманi кiлькiснi данi зрушli в обробцi i дозволлоть визнаIIити
кореляцiю мiж застосуваншIм тих Itи iншшоr фор, та методiв навчанЕя i piBHeM успiшностi
студентiв. Але досягненЕя кiнцевих цiлей вищоi освiти потребус розробки бiльш
диференцiйованих критерiiЪ якостi зн€tнь, оволодiння вмiннями та навитIкаN,Iи.

,Щiагностика усних вi,щlовiдей студентiв присугня майже на кожному навчальному
заняттi. Вiдповiдi стlдентiв оцir*оrоться за повнотою, то.шriстю, а в деяких випадках i
тпвидкiстю вiдтворення у палл'ятi зн€}нь.

.Щiагностика письмових вiдlовiдей мас своi особливостi. По-перше, правильна
вiдповiдь може не вi,щlовИаIи знiшIЕJ{м, абути резуJьтатом механiчного запа}{'ятоврttннrl
тексту. По-друге, вiдlовiд може бри результатом списуванЕя в iншою студента. По-
трtrе, прчlвиJIьЕа вiдrовiдь, одержана при використаннi непрalвильного сшособу дiй, не е
осЕовЕою для виставленшI високоТ оцiнки.


